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hững vấn đề đô thị đang là một trong những" điểm nóng" của công tác quản lý kinh tế và xã hội ở nước ta
hiện nay. Nó bao gồm nhiều khía canh vừa bức xúc vừa lâu dài: quy hoạch, xây dựng, cải tạo, chính trang đô
thị, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; cải thiện mạng lưới giao thông đô thị; văn hóa - lối sống,
trật tự trị an ở đô thị; các tệ nạn xã hội và việc quản lý đô thị; vấn đề nhà ở, (đặc biệt trên bình diện chính sách, thể
chế); thị trường nhà ở và đất xây dựng; vấn đề ô nhiễm môi trường v.v... Quả thực, ở đây có một khối lượng khổng
lồ các vấn đề đang làm đau đầu các nhà quản lý, quy hoạch kiến trúc sư cũng như các cấp chính quyền ở đô thị.
Thực ra, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Kinh nghiệm thực tiễn của các nước đang phát triển cũng cho
thấy có những vấn đề tương tự với quy mô và sắc thái khác nhau đang thách đố các nhà chức trách đô thị.
Đặc biệt trong điều kiện đang phải trải qua những biến đổi sâu sắc và nhanh chóng về kinh tế - xã hội dưới tác
động của chính sách đổi mới, các vấn đề đô thị ở nước ta cũng nổi lên sâu sắc và cấp bách, đòi hỏi phải có các giải
pháp kịp thời.
Tuy nhiên, phạm vi và quy mô rộng lớn của các vấn đề, cũng như khả năng của các chuyên gia trong từng lĩnh
vực lại rất có hạn, không thể riêng một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó đủ sức bao quát hết các khía cạnh của
các vấn đề đô thị. Trong khi đó thì bản thân các đô thị lại cần được nhìn nhận và ứng xử như là những cơ thể sống,
có cả phần vật thể (không gian - vật chất) lẫn phần "tổ chức xã hội" (cộng đồng dân cư đô thị).
Điều này cũng quy định việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề đô thị bằng cách tiếp cận liên ngành.
Phần tổ chức xã hội của các đô thị vừa nói trên chính là khách thể nghiên cứu của bộ môn xã hội học đô thị,
một bộ môn mà chỉ mấy năm gần đây, các nhà quy hoạch đô thị, các kiến trúc sư, các nhà quản lý đô thị mới bắt
đầu nhắc đến tên gọi của nó.
Do xem xét đô thị như một cơ thể sống, có tính độc lập tương đối như một xã hội thu nhỏ, và do tính chất của
sự phân ngành theo dấu hiệu không gian - lãnh thổ, xã hội học đô thị có thể thâm nhập vào rất nhiều lĩnh vực của
đời sống xã hội đô thị.
Trong một lĩnh vực khá quan trọng đang được sự chú ý của giới quản lý như lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị,
xã hội học đô thị có thể làm gì để góp phần vào việc nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống cho người dân đô
thị? Có thể nêu lên 3 hướng nghiên cứu của xã hội học đô thị trong lĩnh vực này như sau:
Hướng nghiên cứu thứ nhất:
Thông qua các nghiên cứu, khảo sát bằng phương pháp xã hội học, xã hội học đô thị có thể đưa ra một bức
tranh mô tả khái quát bối cảnh xã hội phức tạp và đang biến đổi hiện nay ở các đô thị. Nó chính là cái phông, cái
nền, trên đó các chính sách mới về nhà ở và phát triển đô thị đang được triển khai.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 3 - 1993
22

Xã hội học đô thị có thể làm gì ...

Bối cảnh xã hội này sẽ là một bức tranh khác so với sự mô tả từ các số liệu thống kê kinh tế - xã hội. Nó sẽ
không đi sâu vào các quan hệ kinh tế, vật chất của các lĩnh vực sản xuất và đời sống, mà đi sâu mô tả hiện trạng và
sự biến đổi của các nhóm xã hội, các quan hệ xã hội, các động cơ tâm thế chi phối các mô hình ứng xử của mỗi
nhóm xã hội. Nói tóm lại là mô tả hiện trạng và sự biến đổi diễn ra trong cộng đồng dân cư đô thị.
Để minh họa cho dạng nghiên cứu này, có thể dẫn ra các công trình nghiên cứu gần đây như: cuộc điều tra
"Thực trạng kinh tế - xã hội 4 quận nội thành Hà Nội" với báo cáo "Hà Nội: những biến đổi xã hội trong thời kỳ đổi
mới do Viện Xã hội học tiến hành tháng 5 - 6/1992. Một nghiên cứu tương tự đã được Trung tâm Xã hội học và Tin
học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành tại thành phố Nam Định vào đầu năm 1993. Và gần
đây một nghiên cứu theo hướng này cũng đã được Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX-04 do
Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc Gia tiến hành tại thị xã Hòn Gai và thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh)
vào tháng 7/1993.
Trong dạng nghiên cứu này, có thể nhận thấy sự gặp gỡ giữa tiềm năng nghiên cứu của xã hội học đô thị với
nhu cầu nắm bắt các quá trình xã hội hiện thực tại các đô thị của giới quản lý. Các nhà quản lý đô thị, các nhà lập
chính sách đang thực sự quan tâm đến các thông tin do các nghiên cứu xã hội học cung cấp giúp vào việc nhận diện
đầy đủ hơn về các đô thị như một khách thể quản lý phức tạp.
Hướng nghiên cứu thứ hai:
Đó là các nghiên cứu có nội dung phân tích chính sách ở cấp vĩ mô. Ở đây là các chính sách có liên quan đến
lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị.
Việc đưa ra xem xét từ giác độ xã hội học các phương án lựa chọn, các giải pháp quá độ hay các chiến lược và
phát triển nhà ở và đô thị là một công việc khá phức tạp và đòi hỏi phải có những hiểu biết lý luận và thực tiễn ở
nhiều lĩnh vực có liên quan.
Đương nhiên là các chính sách, luật lệ cụ thể trong lĩnh vực này cho đến khi ban hành và thực hiện đã phải trải
qua một quá trình nghiên cứu, xem xét, cân nhắc trong nhiều mối tương quan với nhau khía cạnh khác nhau, song
chắc chắn không thể nói là hoàn thiện. Việc xem xét chúng từ giác độ mới, giác độ xã hội học sẽ giúp tìm ra những
khía cạnh có thể cần phải bổ sung, hoặc lưu ý. Ở đây, những phát hiện như một thứ "phản biện chính sách" là rất
cần thiết và đáng mong muốn.
Để có thể thực hiện loại nghiên cứu này, ngoài kiến thức lý luận, vốn tri thức thực tiễn, những kinh nghiệm thế
giới là rất cần thiết. Loại tri thức thứ ba - kinh nghiệm của thế giới trong lĩnh vực nhà ở, phát triển đô thị là vô cùng
phong phú. Đặc biệt là kinh nghiệm của các nước đang phát triển. Bởi vì trong mấy thập niên vừa qua, đây đã là
một mảnh đất có sự đầu tư đáng kể của nhiều dự án nghiên cứu quốc tế. Nhiều nguồn lực chuyên gia và tài chính
đã được tập trung cho việc giải quyết một vấn đề xúc - nhà ở và phát triển đô thị trong bối cảnh của quá trình đô thị
hóa quá tải (overurbanization) ở các nước đang phát triển. Đã có một kho tàng các tư liệu phong phú trên chủ đề
này. Vấn đề chỉ còn là chọn lọc phân tích, tiếp thị và đối chiếu để vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam.
Tuy nhiên từ việc khai thác vốn kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này, có 2 vấn đề có thể đặt ra:
Một là: Từ cho thiếu thông tin tham khảo, giờ dây các dòng thông tin này lại quá lớn khiến chúng ta không xử
lý kịp, không xem xét đầy đủ và toàn diện. Điều này dễ dẫn đến những khó khăn trong việc lựa chọn cái tốt nhất
(phù hợp nhất). Kết quả là có thể xẩy ra tình hình tương tự trong việc chuyển giao công nghệ: nhiều khi ta đã nhập
phải một công nghệ lạc hậu đã bị thải hồi.
Hai là: Do quá chăm chú vào các kinh nghiệm và bài học của nước ngoài (đặc biệt trong việc đối phố với các
tác động tiêu cực), chúng ta có thể bị "tự kỷ ám thi" để rồi lo
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lắng và ra sức phòng ngừa cho một hiện tượng chưa chắc đã hoặc sẽ xảy ra ở Việt Nam với quy mô và mức độ
như ở các nước khác (ví dụ như vấn đề nhà ổ chuột và cư dân sinh sống ở đó). Với sự ảnh hưởng của yếu tố tâm
lý này, vô hình chung chúng ta đã "quốc tế hóa" một hiện tượng nào đó mà thực ra có thể mang những đặc thù
Việt Nam nhiều hơn. Một khía cạnh khác của việc nghiên cứu xã hội học đối với các chính sách trong lĩnh vực
nhà ở và phát triển đô thị là phải xem xét cách thức hay quá trình đưa các chính sách này vào cuộc sống, những
hệ quả tích cực và những hệ quả không mong muốn của các chính sách mới, cũng như các nhóm xã hội được lợi
và các nhóm xã hội bị thiệt thòi trong quá trình này. Từ đây cũng có thể thu nhận được những phản ứng của các
nhóm xã hội đối với các chính sách cụ thể. Đây thực sự là một nghiên cứu chính sách hay nghiên cứu "định
hướng chính sách" (Policyoriented research) đòi hỏi rất nhiều phương hướng của xã hội học: điều tra mẫu
(survey), phỏng vấn sâu, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, quan sát tham dự, nghiên cứu trường hợp
(case study) v.v... Và các kết quả nghiên cứu sẽ là rất lý thú và hữu ích nếu chúng được tiến hành với "tay nghề"
xã hội học tinh thông.
Hướng nghiên cứu thứ ba:
Là những nghiên cứu mang tính ứng dụng rất cụ thể. Các nghiên cứu loại này nhằm phát hiện ra tác động cụ
thể của các nhân tố xã hội tới quá trình quy hoạch, xây dựng, cải tạo quản lý đô thị cũng như lĩnh vực nhà ở đô
thị. Hướng nghiên cứu này bao gồm chủ yếu các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc
giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị. Trong một ý nghĩa nào đó, có thể xem
đó là các nghiên cứu "tiền dự án" hay góp phần xây dựng "luận chứng xã hội" (bên cạnh luận chứng kinh tế kỹ
thuật) của các dự án.
Đây cũng là loại nghiên cứu mà thời gian gần đây các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà quản lý đô thị đang
giành sự quan tâm đáng kể, đặc biệt trong việc cải tạo đô thị. Cải tạo phố cổ Hà Nội, dự án cấp nước Phần Lan,
làm quy hoạch chi tiết các ô phố, giải tỏa một tuyến đường v.v... đều rất cần các khảo sát xã hội học đi kèm.
Một dự án "Cải tạo môi trường và nhà ở cho người nghèo đô thị" trước hết rất cần có được các câu trả lời: người
nghèo đô thị là ai, những đặc điểm kinh tế - xã hội của họ là gì, họ sống ở đâu trong thành phố với quy mô như
thế nào v.v... Đó là các vấn đề mà nhà xã hội học đô thị phải nghiên cứu và trả lời chứ không phải là các nhà
quy hoặc hay kiến trúc sư.
Ngoài ra có thể kể hàng loạt các "yếu tố", "nhân tố" xã hội khác đều phải được tính đến. Chẳng hạn, một tập
quán mang tính chất tín ngưỡng đã thành phổ biến: xem ngày, giờ, xem tuổi để xây cất, sửa chữa nhà ở, trụ sở
cơ quan, chọn hướng nhà và khẩu độ cửa, "tham khảo ý kiến" hoặc chấp hành nghiêm chỉnh lời các thầy tướng
số, địa lý trong việc xây dựng, mua bán nhà đất.
Các yếu tố có liên quan đến ý thức pháp luật, lối sống thị dân cũng có ảnh hưởng đến việc quản lý trật tự trị
an, mỹ quan đô thị, đến hiệu lực pháp lý thực sự của các luật lệ, chính sách quản lý đô thị hiện nay.
Các yếu tố có liên quan đến đời sống cá nhân và cộng đồng (tinh thần cộng đồng) cũng gắn bó mật thiết với
việc tổ chức nơi ở với một khu ở tiện nghi, an toàn và một môi trường xã hội "dễ sống".
Những thay đổi trong cơ cấu xã hội của đô thị, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong dân cư đô
thị, cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị. Trên một ô phố, một dãy phố, một lô
nhà, người giầu, kè nghèo sống xen kẽ thành một cộng đồng phức tạp. Trong điều kiện như vậy, bằng cách gì để
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có được một sự "cam kết mang tính thiết chế” giữa chính quyền đô thị với người dân cộng đồng trong việc cải
tạo, xây dựng quản lý đô thị? Bởi lẽ mỗi nhóm người, mỗi hộ gia đình đều có những điều kiện và lợi ích rất
khác nhau.
Nói tóm lại, đời sổng xã hội của các đô thị Việt Nam hiện nay, trong đó có vấn đề nhà ở và phát triển đô thị
là một bức khảm sặc sỡ sác màu của các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và xã hội đan xen. Những vấn đề xã hội vốn là
đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị, đang cần được đi sâu lý giải khám phá để cùng với các nghiên cứu
khảo sát và kinh tế - kỹ thuật, giúp cho các giới hữu trách có một nhận diện đầy đủ hơn, toàn diện hơn về các đô
thị Việt Nam hiện nay trước khi vạch ra một đối sách, một giải pháp, một chiến lược cho sự phát triển của
chúng. Trên trận tuyến này, nhà xã hội học đô thị phải là người được trang bị và biết sử dụng có hiệu quả vũ khí
riêng có của mình các phương pháp nghiên cứu xã hội học đô thị. Đó cũng là một điều kiện quan trọng để đi đến
thành công.
TRỞ LẠI SỐ TẠP CHÍ CIIUYÊN ĐỀ:
Thấu hiểu thực trạng cùng những vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu trong lĩnh vực nhà ở và phát
triển đô thị, nhiều nhà khoa học dày kinh nghiệm ở các nước phát triển đã chia sẻ mối quan tâm và hỗ trợ chúng
ta trong lĩnh vực này.
Trong khuôn khổ của dự án liên kết giữa trường Đại học British Columbia (Canada) với Trung tâm Khoa
học xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam, một nhóm các học giả từ Trung tâm định cư con người thuộc
trường Đại học British Columbioa đã cố sự hợp tác làm việc, nghiên cứu cùng với các nhà xã hội học đô thị Việt
Nam. Một trong số những hoạt động đó là cuộc hội thảo "Nhà ở và phát triển đô thị" được tổ chức tại Viện Xã
hội Học từ 25 - 27/5/1993. Tham gia cuộc hội thảo có 4 học giả từ Trung tâm định cư con người thuộc Đại học
British Columbia, 1 học giả từ Viện Nghiên cứu nhà ở và phát triển đô thị Rotterdam (Hà Lan). Phía Việt Nam,
ngoài nhóm các nhà xã hội học đô thị, còn có nhiều nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc sư, các nhà lập chính sách
nhà ở và phát triển đô thị, các nhà quản lý (kiến trúc sư trưởng hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh, Viện
quy hoạch thành phố Hà Nội, Sở nhà đất, Sở giao thông công chính) và các nhà khoa học khác có quan tâm tới
lĩnh vực này.
Hai nhóm nghiên cứu của Trung tâm định cư con người (Canađa) và Viện Xã hội học (Việt Nanh đô thống
nhất về 3 mục tiêu chủ yếu của cuộc hội thảo là:
1. Tiếp thu và trao đổi với các chuyên gia - nhà khoa học Canađa về những vấn đề lý luận và kinh nghiệm
thực tiễn trong lĩnh vực chính sách nhà ở đô thị trên thế giới, đặc biệt là ở các nước thuộc thế giới thứ ba, ở các
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, ở Trung Quốc trên con đường chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hóa
tập trung sang kinh tế thị trường.
2. Trao đổi trong nội bộ giới nghiên cứu xã hội học, các nhà quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị, các nhà lập
chính sách và quản lý đô thị về các vấn đề thực tiễn của Việt Nam trong lĩnh vực nhà ở đô thị.
3. Gợi ý đưa ra các hướng nghiên cứu thích hợp từ hướng tiếp cận xã hội học tới chủ đề Nhà ở và phát triển
đô thị nhằm góp phần phục vụ trực tiếp cho việc tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề nhà ở đô thị hiện nay.
Tại hội thảo, các học giả Canađa và Hà Lan đã có 6 bài thuyết trình và phía Việt Nam đã trình bày 12 báo
cáo. Hội thảo cũng đã sôi nổi thảo luận nhiều vấn đề lý thú vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn của
lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị ở Việt Nam.
Số tạp chí chuyên đề này được hình thành với ý tưởng phản ánh nội dung chủ yếu của cuộc hội thảo vừa nêu
trên. Đương nhiên do tính chất của một tạp chí khoa học chuyên ngành (chứ không phải là kỷ yếu hội thảo),
những nội dung quan trọng của hội thảo được chuyển thể dưới hình thức các chuyên mục khác nhau trong kết
cấu của số tạp chí này. Một số thảo luận vì quá dài chúng tôi buộc phải thu gọn lại hoặc chọn ra những phần có
nội dung sát với chủ đề nghiên cứu từ giác độ xã hội học. Xin thành thật cáo lỗi với các tác giả và hy vọng được
tiếp tục cộng tác với các tác giả trong những số tạp chí tiếp theo.
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